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Veilig thuis in een welvarend Lennik

“Met de verzamelde opmerkingen 
trok Kristien Van Vaerenbergh 
naar de gemeenteraad om het 
gemeentebestuur interpelleren”

Kristien Van Vaerenbergh

N-VA postte bij een hondertal gezinnen in 
de Frans Van der Steenstraat en de Frans 
Luckxstraat een enquête die polst naar 
de tevredenheid van de burgers over de  
uitvoering van de werken. Er wordt mo-
menteel in beide straten een fietspad aan-
gelegd. “Ik hoor hier en daar opmerkingen 
over de communicatie en de kwaliteit van 
de werken. Ik wil deze nu verzamelen tot 
een algemeen beeld”, zegt gemeente-
raadslid Kristien Van Vaerenbergh die zelf 
in de Frans Van der Steenstraat woont.
 
Uw mening telt

Wie opmerkingen heeft deed er dus best aan 
deze kenbaar te maken. De partij benadrukte 
dat ook positieve opmerkingen welkom zijn. 
Wat goed is mag immers ook gezegd worden. 
Van Vaerenbergh kreeg meer dan 25 ant-
woorden en trok met de klachten naar het 
gemeentebestuur. Concreet werd door het  

bestuur weinig geantwoord op de aangehaalde 
klachten.

Dat een gemeenteraadslid input haalt bij de 
bevolking werd niet door iedereen geappre-
cieerd. Een lid van de meerderheid vond het 
raadplegen van de bevolking over het verloop 
van werken in uitvoering populistisch. Als uw 
mening vragen en vertolken populistisch is, 
dan beschouwen wij dat als een compliment.

Vanaf vandaag kan iedere Lennikenaar 
een gratis Vlaamse Leeuwenvlag be-
stellen bij N-VA-Lennik². Recent startte 
de N-VA nationaal een bevlaggingsactie 
waarbij elk N-VA-lid een gratis vlag werd 
aangeboden. In Lennik gaat de afdeling 
een stapje verder en kan elke Lennikenaar 
gratis een vlag bekomen.

“De Vlaamse leeuw is het symbool van 6,5 
miljoen Vlamingen. We hopen dan ook met 
deze actie dat er meer Vlaamse Leeuwen 
in het straatbeeld zullen komen, zeker in de 
aanloop naar onze nationale feestdag” zegt 
parlementslid en gemeenteraadslid Kristien 
Van Vaerenbergh. 

“Onze Vlaamse identiteit mag gezien wor-
den. We moeten ons niet schamen voor onze 
symbolen, normen en waarden. Door een 
grootschalige verspreiding van onze Vlaamse 
Leeuwenvlag willen we dat in de verf zetten. 
Ideaal om zomerse festiviteiten op te fleuren” 
vult Jong N-VA Lennik voorzitter en gemeen-
teraadslid Lien De Slagmeulder aan.

De actie loopt tot 30 juni en zo lang de 
voorraad strekt. De vlag is te verkrijgen bij 
Kristien Van Vaerenbergh. Bestellen kan via 
e-mail op vlaamsevlag@gmail.com of via  
telefoon op 0479/413.865 (Benjamin).

N-VA houdt tevredenheidsenquête wegenwerken

N-VA en Lennik² bieden elke Lennikenaar 
gratis Vlaamse Leeuwenvlag aan

Bestel nu uw Leeuwenvlag
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Nadat de gemeente haar bouwvergun-
ning vernietigd zag, werd ze gedwongen 
de bouw stil te leggen. Dat men reeds 
was beginnen bouwen zonder de be-
roepsprocedures van omwonenden af te 
wachten was een groot gebrek aan res-
pect tegenover de buurtbewoners.

Het dossier van de nieuwbouw van de  
gemeenteschool ’t Rakkertje zit in het slop. 
De gemeente vroeg en kreeg een bouwver-
gunning. De bouw startte meteen zonder 
de beroepsprocedure af te wachten. Nu 
vijf maanden later kreeg een buurtbewo-
ner in beroep echter gelijk bij de Raad voor  
Vergunningsbetwistingen en is de gemeente 
haar bouwvergunning kwijt. Toch bouwde 
ze in eerste instantie gewoon verder tegen 
de Belgische wetten in. Zou u dat durven,  
verder bouwen wanneer u uw vergunning 
kwijtspeelde?

Burgemeester vindt inspraak 
onbelangrijk

Tijdens de gemeenteraad van maart kwam 
de burgemeester tussen op dit punt. Haar 
reactie is ronduit verbazingwekkend. 
Burgemeester De Knop vindt dat de gemeente 
haar projecten niet mag laten afremmen 
door bezwaarschriften en vergunningsbe-
twistingen. De inspraak van de burger, zelfs 
indien vastgelegd door wet of decreet, is 
ondergeschikt aan maatschappelijk belang 
volgens de burgemeester.

N-VA Lennik veroordeelt deze uitspraken 
en stelt dat de gemeente inspraak steeds 
voorop moet zetten en dat niet verder kan 
gebouwd worden als een vergunning werd 
vernietigd.

Vergunning kwijt: bouw ’t Rakkertje stilgelegd

In de kijker: Gilberte Heyvaert
Woon je graag in Lennik?

Heel mijn gelukkige jeugd heb ik er doorge-
bracht samen met mijn mama en broer. We 
woonden er naast mijn grootmoeder, nonkel, 
tante en kozijns. Mede daarom ben ik  
gehecht aan Lennik en hou ik van haar  
mensen. Lennikenaren zijn uniek.

Wat doe je van werk?

Reeds meer dan 20 jaar is de horeca mijn 
beroep en passie. Ik vind het boeiend om 
verschillende mensen te leren kennen. Nu 
al 15 jaar baat ik het restaurant Land van 
Gaasbeek uit.

Hoe ontspan je je?

Mijn grootste ontspanning en geluk zijn met 
familie en vrienden samen thuis rond de tafel 
te zitten in ons mooie Lennik!
Een andere passie is werken in de tuin. Ik 
kweek allerhande kruiden in onze tuinserre 
die we dan verwerken in ons restaurant.

Waarom kies je voor N-VA?

Ik kies voor N-VA om haar rechtvaardigheid, 
eerlijkheid en standvastigheid. De N-VA is 
de partij die de garantie biedt voor een wel-
varend en solidair Lennik, en onze Vlaamse 
identiteit omarmt. Als vrouw, moeder en 
grootmoeder vind ik het belangrijk dat onze 
kinderen in dat Lennik kunnen opgroeien.

60 jaar

Opgegroeid in het Lennikse 
gehucht Goudveerdegem

Gehuwd met Pieter, 2 kinderen,  
2 schoonkinderen en 2 kleinkinderen



lennik@n-va.beVeilig thuis in een welvarend Lennik

3

N-VA zet moeders 
in de bloemetjes
Net als vorige jaren zette N-VA ook dit jaar de 
moeders in de bloemetjes. Elke mama kreeg 
een gele roos. Bedankt aan alle mama’s… 
jullie zijn FANTASTISCH!

N-VA Lennik wil graag het verschil maken met positieve voor-
stellen om van Lennik een meer leefbare, gezellige gemeente te 
maken. Lien De Slagmeulder, als mama van Vic, en Jasper De 
Bruyn, als lid van verschillende Lennikse (jeugd)-verenigingen, 
zijn de verpersoonlijking van dit verjongende verhaal. 

Sinds 2013 dragen zij het positieve verhaal van de N-VA in uit in de 
Lennikse gemeenteraad. De twee jongste raadsleden uit de Lennik-
se gemeenteraad hebben beiden door hun kritische, doch opbouwen-
de, oppositie reeds enkele voorstellen verwezenlijkt. 

Positieve voorstellen: defibrilatoren,  
verkeersveiligheid en een sterretjesweide

Op voorstel van Lien werden er AED-toestellen aangekocht. Dit 
draagbaar toestel dient een elektrische schok aan het hart toe bij le-
vensbedreigende hartritmestoornissen. 
Elke dag krijgen bijna 30 mensen in België immers een hartstilstand 
buiten het ziekenhuis. Slechts 5 à 10% overleeft dit. Wordt een slacht-
offer binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd en krijgt het een 
stroomstoot toegediend met een AED, dan heeft het slachtoffer 60 
à 70% overlevingskans. Een AED toestel kan dus ook in Lennik 
levens redden!

Daarnaast ondertekende de gemeente het voorstel van Lien om toe te 
treden tot het  Save charter. 
Dit is een initiatief van ouders van verongelukte kinderen. Aan de hand 
van het SAVE-charter  wordt Lennik blijvend aangespoord om een 
beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Dit in het bijzonder op 
plaatsen waar kinderen en jongeren vaak aan het verkeer deelnemen, 
opdat er geen (jonge) verkeersslachtoffers zouden vallen.

Tot slot komen er, dankzij het voorstel van Lien, Sterretjesweiden 
op de verschillende Lennikse begraafplaatsen. Deze bieden rouwende 
ouders de gelegenheid om te rouwen om een doodgeboren kindje, 
ongeacht de duur van de zwangerschap. 

Lien en Jasper vertegenwoordigen de jeugd

Lien en Jasper hebben reeds te kennen gegeven om opnieuw kandi-
daat te zijn tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen in okto-
ber. Als vertegenwoordigers van de Lennikse jeugd rekenen zij dan 
ook op u stem! Indien U nog vragen voor Lien of Jasper moest hebben, 
aarzel dan niet van hen te contacteren of aan te spreken per e-mail 
lien.deslagmeulder@n-va.be of jasper.debruyn@n-va.be

Jonge actieve gemeenteraadsleden: Lien en Jasper
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Lennik krijgt huisdiersticker

Lien De Slagmeulder stelde op de afgelopen 
gemeenteraad voor dat de gemeente zou in-
tekenen op de actie van minister Weyts en 
de Lennikse inwoners de kans zou geven om 
ook een huisdiersticker aan te schaffen. Met 
deze sticker kunnen bewoners aangeven 
welke huisdieren ze hebben. Handig voor 
de brandweer en goed voor je huisdier bij 
brand.

Het voorstel werd goedgekeurd en binnen-
kort kan elke inwoner van Lennik zijn of haar 
huisdiersticker afhalen aan het onthaal van 
het gemeentehuis.

Baasjes helpen brandweer

Vlamingen houden van dieren: 1 op 5 Vlaam-
se huishoudens heeft minstens één hond en 
1 op 4 huishoudens minstens één kat. Om 
maar te zwijgen over reptielen, vogels en 
andere huisdieren.

Maar veel dieren in vele huizen betekent 
jammer genoeg ook dat er elk jaar tientallen 
tot zelfs honderden dieren het slachtoffer 
worden van een woningbrand, een CO-ver-
giftiging of zelfs wateroverlast. Vaak omdat 
de brandweer onvoldoende zicht heeft op 
het aantal dieren aanwezig in een woning, 
zodat het huisdier niet op tijd gered wordt. 
Door het kleven van de sticker helpt u dus 
de brandweer.

Red uw dieren bij brand

De aanstelling van een algemeen directeur in 
Lennik loopt vertraging op. De meerderheid 
raakte het niet eens over de selectieprocedure. 
Een deel van de meerderheid opteerde net als 
N-VA voor een aanwervingsprocedure waarbij 
ook externen kunnen kandideren. De rest van 
de meerderheid, met burgemeester De Knop 
op kop, koos voor een bevorderingsprocedure 
enkel voor internen. “Deze meerderheid slaagt 
er door twisten niet meer in te besturen. Alweer 
een blamage voor Lennik,” zegt gemeente-
raadslid Kristien Van Vaerenbergh.

Fusie gemeente-OCMW

De samensmelting van gemeente en OCMW 
dwingt de gemeente een algemeen directeur 
aan te stellen. Logischerwijze kiest men de hui-
dig zittende gemeente- of OCMW-secretaris. 
Maar de eerste werd na een strijd van 2 jaar 
bedankt voor bewezen diensten en de tweede 
is met pensioen en werd niet vervangen.

Afscheid secretaris: dure zaak

Het afscheid van de gemeentesecretaris was 
een lange strijd. Nadat een eerste poging tot 
afdanking mislukte omdat de meerderheid 
ook toen niet op een lijn zat ging de man in 
ziekteverlof. De relatie met het bestuur dat 
hem weg wou was zo danig slecht geworden 
dat het zijn gezondheidstoestand aantastte. 
Uiteindelijk werd de man 2 jaar later bedankt 
voor bewezen diensten met een vette handdruk 
op kosten van de Lennikse belastingbetaler.

Haal snel uw sticker op het gemeentehuis en help 
de brandweer uw huisdier te redden

Meerderheid ruziet over aanstelling algemeen directeur

De aanstelling van een algemeen directeur is het 
zoveelste bewijs van ruzie binnen de meerderheid


